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Tork Handdesinficerande Skum med AlkoholTork Handdesinficerande Skum med AlkoholTork Handdesinficerande Skum med AlkoholTork Handdesinficerande Skum med Alkohol

Artikel 520104

System S4 - System
Skumtvål
(Manuell +
Sensor)

Färg Transparent

Utseende White foam

Doft Alkohol doft

Volym 950 ml

Den unika
formulering
sidentifieraren

7PGQ-3PEW-
Q013-68F7

Hjälp till att förhindra infektioner med Tork handdesinfektion
Alkohol-skum. Med 75 % w/w denaturerad alkohol (etanol +
isopropanol). Den är idealisk för att rengöra händerna på kontor och
andra offentliga utrymmen, eller där vattenfri handhygien behövs.
Överensstämmer med den europeiska standarden EN 1500 och EN
14476 (höljeförsedda virus). Lämplig för Tork Skincare-dispensrar, som
är bevisat lätta att använda och ger god handhygien till alla
användare.

Referenser
Kortare tid för städpersonalen: Certifierad enkel påfyllning * på mindre änKortare tid för städpersonalen: Certifierad enkel påfyllning * på mindre änKortare tid för städpersonalen: Certifierad enkel påfyllning * på mindre änKortare tid för städpersonalen: Certifierad enkel påfyllning * på mindre än
10 sekunder **10 sekunder **10 sekunder **10 sekunder **
- * Certifierad av Reumatikerförbundet baserat på tester i enlighet med
Design för alla-testet, publicerat i Swedish Design Research Journal,
2011.**Baserat på påfyllningstid för tvål av intern testpanel.
Minskar avfallet: Flaska som krymper ihop efter hand och minskarMinskar avfallet: Flaska som krymper ihop efter hand och minskarMinskar avfallet: Flaska som krymper ihop efter hand och minskarMinskar avfallet: Flaska som krymper ihop efter hand och minskar
avfallsvolymen med 70 %*avfallsvolymen med 70 %*avfallsvolymen med 70 %*avfallsvolymen med 70 %*
- *Baserat på Essity test

Viktiga fördelar:Viktiga fördelar:Viktiga fördelar:Viktiga fördelar:
- Effektiv formel – EN1500 och EN14476 (alla
höljesförsedda virus såsom HIV, SARS, Corona,
HBV, HCV, Influensa H1N1 och H5N1, etc.)
- Lätthanterlig skumformel sprider sig lätt och
är skonsam mot huden.
- Dermatologiskt testade
- Kortare tid för städpersonalen: Certifierad
enkel påfyllning * på mindre än 10 sekunder **
- Bidrar till god handhygien: Fabriksförseglad
refill med ny pump för varje påfyllning för att
minska risken för smittspridning och skydda
innehållet hela vägen till användaren.
- Minskar avfallet: Flaska som krymper ihop
efter hand och minskar avfallsvolymen med
70 %*
- Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid
etiketten och produktinformationen innan
användning.



LeveransdataLeveransdataLeveransdataLeveransdata
Konsumentförpackning Transportförpackning Pall

EANEANEANEAN 7322541857398 7322541857404 -

AntalAntalAntalAntal 1 6 -

KonsumentförpackningarKonsumentförpackningarKonsumentförpackningarKonsumentförpackningar - 6 -

HöjdHöjdHöjdHöjd 251 mm 265 mm N/A

BreddBreddBreddBredd 93 mm 196 mm N/A

LängdLängdLängdLängd 91 mm 290 mm N/A

VolymVolymVolymVolym 2,1 dm3 15,1 dm3 -

NettoviktNettoviktNettoviktNettovikt 807 g 4,8 kg -

BruttoviktBruttoviktBruttoviktBruttovikt 875,6 g 5,5 kg -

MaterialMaterialMaterialMaterial Plastic bottle Carton -

Välj en dispenserVälj en dispenserVälj en dispenserVälj en dispenser

460009460009460009460009 561500561500561500561500 561608561608561608561608

Alternativa ProdukterAlternativa ProdukterAlternativa ProdukterAlternativa Produkter

424106424106424106424106 520402520402520402520402 914106914106914106914106



HudvårdsinformationHudvårdsinformationHudvårdsinformationHudvårdsinformation

Aktiv ingrediensAktiv ingrediensAktiv ingrediensAktiv ingrediens Etanol 65,1 g/100 g

Andra ingredienserAndra ingredienserAndra ingredienserAndra ingredienser Isopropylalkohol (10,0 g/100 g), Aqua, Dimetikon PG-dietylmoniumklorid, glycerin, hexylenglykol, T-butylalkohol,
kokosglukosid, glyceryloleat, citronsyra, tokoferol, hydrerade palmglycerider citrat

6,5

Se till att händerna är rena och torra före användning. För allmän hygien: Applicera 1-2 doser (hela handen ska bli
blöt) och gnugga tills de är torra. För desinfektion enligt EN1500: Applicera tillräckligt med produkt för att hålla
händerna våta i minst 30 sekunder. Gnugga tills de är torra.

36 månader

Använd desinfektionsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Undvik kontakt med ögonen. Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med en stor mängd vatten och sök medicinsk
rådgivning. För mer information, se säkerhetsdatabladet. Kan missfärga vissa textilier eller ytor.

De biocidprodukter som säljs under varumärket Tork följer förordningen om tillhandahållande på marknaden och
användning av biocidprodukter (EU) nr 528/2012 och är godkända för personlig hygien. Produkterna är
registrerade och godkända i respektive försäljningsland. Produkterna överensstämmer med REACH-
förordningen (EC) nr 1907/2006 och dess tillägg. Biocidprodukterna tillverkas i enlighet med god tillverkningssed
(GMP).

Följ rekommendationerna på säkerhetsdatabladen för säker användning och hantering av produkterna. Dessa
finns tillgängliga i alla obligatoriska lokala versioner på Tork webbplatsen, i enlighet med de juridiska kraven för varje
region



Skin care testSkin care testSkin care testSkin care test

TestvillkorTestvillkorTestvillkorTestvillkor TestetsTestetsTestetsTestets
varaktighetvaraktighetvaraktighetvaraktighet TestmetodTestmetodTestmetodTestmetod Beskrivning av testBeskrivning av testBeskrivning av testBeskrivning av test

30 sekunder EN 1500: Hygienisk handrengöring E. coli K12

RenRenRenRen 30 sekunder EN 1276: Bakteriedödande effekt för livsmedels-,
industriella, bostads- och institutionella miljöer

Staphylococcus aureus E. coli
Enterococcus hirae
Pseudomonas aeruginosa

SmutsigSmutsigSmutsigSmutsig 30 sekunder EN13727: Bakteriell aktivitet på sjukvårdsområdet Candida albicans

RenRenRenRen 30 sekunder EN 1650: Jästdödande effekt för livsmedels-,
industriella, bostads- och institutionella miljöer

Candida albicans

SmutsigSmutsigSmutsigSmutsig 30 sekunder EN 13624 : Jästdödande aktivitet på sjukvårdsområdet Candida albicans

RenRenRenRen 30 sekunder EN 14476: Begränsat virusdödande aktivitet, effektiv
mot alla höljeförsedda virus som HIV, SARS, Corona,
HBV, HCV, Influensa H1N1 och H5N1, m.fl.)

Modifierat vacciniavirus Ankara

www.tork.sewww.tork.sewww.tork.sewww.tork.seEssity är ett ledande globalt hygien- ochEssity är ett ledande globalt hygien- ochEssity är ett ledande globalt hygien- ochEssity är ett ledande globalt hygien- och
hälsobolaghälsobolaghälsobolaghälsobolag


